
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 754/2009 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale 
III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 
18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan 
w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ( 1 ), 
w szczególności jego art. 11, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozdział III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 usta
nawia system nakładu połowowego, w którym 
państwom członkowskim przydziela się uprawnienia do 
połowów w formie nakładu połowowego na zasadzie 
rocznych kwot. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporzą
dzenia Rada, działając na wniosek Komisji i na podstawie 
informacji dostarczonych przez państwa członkowskie 
oraz oceny Komitetu Naukowego, Technicznego oraz 
Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF), może wyłą
czyć pewne grupy statków ze stosowania systemu 
nakładu połowowego, jeżeli dostępne są stosowne dane 
dotyczące wielkości połowu i odrzutów dorsza dla 
odnośnych statków, a odsetek wielkości połowu dorsza 
nie przekracza 1,5 % całkowitej wielkości połowu dla 
odnośnej grupy statków oraz włączenie tej grupy statków 
do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie 
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego 
wpływu na stada dorsza. 

(2) Szwecja dostarczyła informacji o połowach dorsza dla 
grupy 156 statków rybackich poławiających homarca 
w cieśninach Skagerrak i Kattegat przy pomocy kratow
nicy sortującej zgodnie z definicją w dodatku 2 do 
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 ( 2 ). 

Na podstawie tych informacji, według szacunku STECF, 
można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty 
dokonywane przez tę grupę statków, w okresie, 
w którym stosowały one wyłącznie to selektywne narzę
dzie połowowe, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel
kości połowu dla tej grupy statków w tym samym 
okresie. Uwzględniając ponadto szwedzki program 
kontroli stad dorsza na Morzu Północnym, 
w cieśninach Skagerrak i Kattegat oraz uznając, że 
włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie 
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego 
wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę 
statków ze stosowania systemu nakładu połowowego, 
ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 
1342/2008, w okresie, w którym stosują one wyłącznie 
odnośne narzędzie połowowe. 

(3) Hiszpania dostarczyła informacji o połowach dorsza 
przez grupę 88 statków rybackich poławiających przy 
pomocy włoków dennych głównie morszczuka na 
zachodnim wybrzeżu Szkocji. Na podstawie tych infor
macji, według szacunku STECF, można stwierdzić, że 
połowy dorsza, w tym odrzuty dokonywane przez tę 
grupę statków, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel
kości połowu dla tej grupy statków w tym samym 
okresie. Uwzględniając ponadto środki stosowane 
w celu zapewnienia monitorowania i kontroli działal
ności połowowej tej grupy statków oraz uznając, że 
włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie 
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego 
wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę 
statków ze stosowania systemu nakładu połowowego 
ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 
1342/2008. 

(4) Uznając, że państwa członkowskie zarządzają nakładem 
połowowym i nadzorują przestrzeganie ograniczeń 
nakładu połowowego w ramach sezonu połowowego 
trwającego od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 
31 stycznia 2010 r. oraz uwzględniając fakt, że rozpo
rządzenie (WE) nr 1342/2008 zostało przyjęte na krótko 
przed rozpoczęciem tego sezonu połowowego, wyłą
czenia te powinny mieć zastosowanie do całego sezonu 
połowowego, a zatem obowiązywać od dnia 1 lutego 
2009 r. 

(5) Aby zagwarantować zainteresowanym rybakom pewność 
i pozwolić im na jak najwcześniejsze zaplanowanie 
swojej działalności w bieżącym sezonie połowowym, 
konieczne jest odstąpienie od stosowania sześciotygod
niowego terminu, o którym mowa w tytule 1 art. 3 
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( 1 ) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. 

ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi 
warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach 
terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnoto
wych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe 
(Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1).



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wyłączenie z systemu nakładu połowowego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 

Następujące grupy statków zostają wyłączone ze stosowania 
systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III 
rozporządzenia (WE) nr 1342/2008: 

a) grupa statków pływających pod banderą Szwecji, wymienio
nych we wniosku Szwecji z dnia 26 lutego 2009 r. uzupeł
nionym pismem z dnia 8 kwietnia 2009 r., dokonujących 
połowów homarca w cieśninach Skagerrak i Kattegat 
w okresie, w którym stosują one wyłącznie kratownicę 
sortującą zgodnie z definicją w dodatku 2 do załącznika III 
do rozporządzenia (WE) nr 43/2009; 

b) grupa statków pływających pod banderą Hiszpanii, wymie
nionych we wniosku Hiszpanii z dnia 2 grudnia 2008 r. 
uzupełnionym pismami z dnia 6 i 14 marca 2009 r., stosu
jących włoki denne o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 
100 mm lub więcej, na szelfie kontynentalnym zachodniego 
wybrzeża Szkocji na głębokości pomiędzy 200 a 1 000 
metrów, poławiających głównie gatunki głębinowe 
i morszczuka. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2009 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący
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